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08:37 Vigerslevvej  Brandalarm  Blind alarm, idet der var trukket fugtighed fra overliggende etage i detektoren.  

09:04 Nitivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  

09:05  Birkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
09:08 Rørvangen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning. 

09:33  Italiensvej   Ild i bil   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget, intet at bemærke 
 
10:03  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
10:16  Abel Cathrines Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
11:10  Refshalevej   Ild i affald   Kontrolleret afbrænding af lidt have affald. Overdraget skadestedet til politiet, da de ikke ønskede at afbryde  
     afbrændingen. 
 
11:54 Kochsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen  
 
12:53  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet  
 
13:08 Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst 

13:08 Nordre Ringvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet rengøring i køkken. 

 
13:23  Tranehavevej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med solouheld, hvor bil havde påkørt bropille. Foretaget nødflytning af  
     fører, og påbegyndt genoplivning samt ydet førstehjælp til passager. Passager udtaget skånsomt via  
     sidedøren, og overdraget til ambulancetjenesten. Sikret skadestedet med køretøjer og skilte, samt opsat  
     afskærmning p.g.a . mange tilskuere som filmede skadestedet. Skadestedet ryddet for vragdele og 
     overdraget til politiet. 
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14:28 Jelsbuen  Forurening  Benzin udslip fra personbil, grundet overfyldning af tank. Udlagt absodan. 

14:46  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 
15:56  Arresøgade  Ild i lejlighed  Ild i 1 sal's lejlighed, hvor beboer var reddet ud af naboer før beredskabets ankomst. Indsat 1 røgdykkerhold  
     med HT-rør via fortrappe, for eftersøgning og afslukning af ildløs. Ventileret og efterfølgende tryksat opgang. 
     Indsat 1 røgdykkerhold på bagtrappe, for eftersyn for røgspredning til denne og loft. Evakueret beboer fra  
     lejlighed over brandstedet p.g.a røgspredning til denne  Skadestedet overdraget til politi og skadeservice . 
 
17:58  Frederikssundsvej  Eftersyn   Mindre glødebrand i træstub, slukket med lidt vand fra trykladet vandslukker. 

18:30 Alsbjergparken  Elevator stop  Stoppet på radio, idet personerne var kommet ud af elevator. 

20:02 Nordre Ringvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp fra bad. 

21:19  Rymarksvej   Ild i container   Ild i container havde bredt sig til gavl og tagkonstruktion på træbygning. Udlagt en HT slange for hurtig  
     begrænsning af branden, med god effekt. Opbrudt dør for adgang til bygningen, for eftersyn af evt brand og  
     røgspredning. Rejst drejestige for indsættelse af skæreslukker i tagkonstruktion, for køling af røggasser. 
     Nedtaget brædder i gavl for endelig afslukning af ildløs, og foretaget eftersyn med termisk kamera.  
     Skadestedet overdraget til politiet, samt bygningsansvarlig og skadeservicefirma.  
 
21:35 Sydhavns Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
21:38  Ben Websters Vej  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.  
 
22:21  Bispebjerg Parkallé  Ild i container  Ild i 600L container, slukket med HT-rør.  
 
22:26  Dybbølsbro Station Person under tog  Person var kommet op ved hjælp fra ambulancemandskab  
 
22:34  Vigerslev Allé  Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med HT-rør tilsat A-skum.  
 
22:54  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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23:08  Peter Graus Vej  Person hjælpes op  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient. 

00:46 Holbækmotorvejen Trafikulykke  Sikret skadestedet, assisteret med frigørelse af person. Ryddet kørebanen for biler og vragdele, samt udlagt

     absodan mod spild af olie og kølervæske., Politi overtog skadestedet. 

02:55  Odensegade   Brandalarm   Rekvireret af hjemmeplejen i forbindelse med aktiveret røgmelder hos borger. Foretaget eftersyn, i.a.b. 
 
03:23 Neergårds Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag. 
 
03:36  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 
 
05:18  Sundholmsvej   Ild i affald   Ild i affald placeret i indkøbsvogn, slukket med HT-rør. 
 
07:39 Kløverprisvej  Trafikulykke  Trafikulykke, skadestedet sikret, en patient frigjort fra køretøjet og overgivet til ambulancetjenesten.  

     Kørebanen ryddet for vragdele. Udlagt absodan mod spild af olie og kølervæske. Politi overtog skadestedet. 

 

 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03 


